
UCHWAŁA NR XXII/155/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 t.j.), art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. 
o bibliotekach (Dz. U.  z 2019r., poz. 1479 t.j.), uchwala się, co następuje; 

§ 1. 1.    W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Żarów zmierzających do zaspokojenia potrzeb 
wspólnoty w zakresie kultury zamierza się z dniem 1 stycznia 2021r. dokonać połączenia samorządowych 
instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie. 

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie gminna jednostka 
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Żarowie. 

3. Połączenie, o którym mowa w § 1 uchwały, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych 
zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie. 

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem zamiaru połączenia przekazuje się: 

1) Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu i Krajowej Radzie Bibliotecznej 
w Warszawie w celu zasięgnięcia opinii, 

2) po uzyskaniu opinii, o których mowa w pkt 1, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu 
wyrażenia zgody na połączenie. 

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Gminy Żarów oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących
działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu
jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.
Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, organizator może
dokonać połączenia, przy czym jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu biblioteki
podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

Zamiar połączenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Żarów w jedną instytucję kultury wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy
Żarów w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur
zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej.

Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu
czytelnictwa, obsługa mieszkańców, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji
naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie będzie utrzymane i zapewnione.

Powyższe zadania będą realizowane we współpracy z jedną z obecnie działających sekcji Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie - Żarowską Izbą Historyczną, której głównym nurtem pracy jest gromadzenie,
przechowywanie i udostępnianie zbiorów zwiedzającym, tym samym pogłębianie wiedzy z zakresu prehistorii
i historii Ziemi Żarowskiej oraz okolic.

Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie,
dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, a także rękodzieła artystycznego i ludowego na terenie gminy Żarów, rozwijanie aktywności
kulturalno-wychowawczej, kształtowanie postaw społecznych, podnoszenie poziomu życia kulturalnego
mieszkańców w zakresie życia codziennego, rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów, organizowanie
wydarzeń będzie nadal rozwijane w ramach powstającego Gminnego Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu
w Żarowie.

Połączenie obu instytucji jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W wyniku połączenia
nie ulegnie obniżeniu jakość i ilość świadczonych usług, pozwoli to jednocześnie na bardziej elastyczne
reagowanie na lokalne potrzeby oraz pozytywnie wpłynie na działania podejmowane w obszarze organizowania
działalności kulturalnej. Połączenie nie obniży jakości wykonywanych zadań biblioteki określonych ustawą o 
bibliotekach. Zachowane zostaną także dotychczasowe wymagania organizacyjne określone w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Obecnie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zatrudnionych jest 30 osób (26,5 etatu), natomiast
w bibliotece - 5 osób (2 i 3/4 etatu). W związku z przejściem na emeryturę dyrektora biblioteki, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu pełni jego obowiązki od grudnia 2019 roku . W tym czasie dostrzegliśmy
istotne korzyści wynikające z  połączenia instytucji kultury:

1) przepływ pracowników pozwoli na bardziej efektywną pracę przy realizacji zadań,

2) realizacja budżetu połączonej instytucji daje niższe koszty utrzymania, koszty administracyjne i inne,

3) łatwiejsze, efektywne zarządzanie instytucją i uproszczenie struktur zarządzania,

4) skuteczniejszy nadzór nad jedną instytucją kultury,

5) lepsze wykorzystanie istniejących zasobów (zasoby lokalowe, sprzęt, urządzenia),

6) prowadzenie jednej, wspólnej polityki rozwoju.

Siedziby instytucji nie ulegną zmianie, ponieważ obecnie obie mieszczą się w jednym kompleksie budynków
przy ul. Piastowskiej w Żarowie, tworząc zintegrowane centrum życia kulturalnego, sportowego i czytelnictwa.

Połączenie instytucji odbędzie się bez uszczerbku dla działalności merytorycznej obu instytucji kultury, zgodnie
z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

Sporządziła:
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Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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